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 24/02/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات شناسه

 عنوان موضوع
 به(  فنی دانش)  ثبت ادارات در نامشهود های دارایی ارزش ثبت  عدم از ناشی شکالتمارائه پیشنهادات پیرامون  

 دادگستری رسمی کارشناسان توسط ها دارایی این تعیین رغم به آورده سرمایه عنوان

 بنیان دانش شرکتهای انجمن،  شرکت صنایع پیشرفته رضوی  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

 اسههتارار معضهه  رفعدر اولین جلسههه دبیرخانه شههورای گفت و گو در سهها  جاری که به ضرع موضههوعات پیرامون  

شت    شهر  داخ  صنعتی  شهرکهای  در بنیان دانش شرکتهای  ضوی     اختصاص دا شرفته ر صنایع پی بت ث عدم شرکت 

شهود  های دارایی ارزش سط  ها دارایی این تعیین رغم به آورده سرمایه  عنوان به(  فنی دانش)  ثبت ادارات در نام  تو

سان    شنا سمی  کار ستری  ر شرکت های دانش بنیان مطرع نمود و مارر     دادگ شکالت در حوزه  را به عنوان یکی از م

 .اتخاذ تصمیم شودپیشنهاد مطرع و از نمایندگان اداره ک  ثبت اسناد استان  گردید در جلسه جداگانه ای با دعوت

 موضوع در چهارمین جلسه دبیرخانه شورا در سا  جاری ضرع گردید.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

شرکت های دانش سرمایه  ضوعی  باید،شوند یبنیان وارد مرحله عاد قرارداد مگذاران زمانی که با  تحت عنوان دانش   مو

گذاری دانش فنی را بر عهده دارد. که کارشناس رسمی دادگستری ارزشبگیرند در نظر را فنی )ارزش دارایی نامشهود( 

کند که این مسههاله چالشههی جدی اسههت و باید مورد  دارایی نامشهههود را ثبت نمی ،این در حالی اسههت که اداره ثبت

نیز  تواند با دانش فنی و ثبت اختراعنیست بلکه می  دارایی های مشهود  پیگیری قرار بگیرد. افزایش سرمایه همیشه با   

 .بنیان خواهد شدوفص  شود، کمک شایانی به حوزه دانشانجام گیرد. اگر این مساله ح 

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

و  22/01/1401

19/2/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 جلسه اول:

ت گذار خطرپذیر زمانی که با شرکعنوان سرمایهما به:  مجتبی بهنام تادسی، مدیرعام  شرکت صنایع پیشرفته رضوی

یم گیرای تحت عنوان دانش فنی )ارزش دارایی نامشهود( در نظر میشویم، ماولهمیبنیان وارد مرحله عاد قرارداد دانش

گذاری دانش فنی را بر عهده دارد. این در حالی است که اداره ثبت دارایی نامشهود که کارشناس رسمی دادگستری ارزش

و  زایش سرمایه که همیشه با میزکند که این مساله چالشی جدی است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. افرا ثبت نمی

ایانی به وفص  شود، کمک شتواند با دانش فنی و ثبت اختراع نیز انجام گیرد. اگر این مساله ح صندلی نیست بلکه می

 بنیان خواهد شد.حوزه دانش

 

 جلسه دوم: 

ود در های نامشهدارایی بررسی مشکالت ناشی از عدم ثبت ارزشدر رابطه با  رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان

ادارات ثبت )دانش فنی( عنوان کرد: شرکتهای عضو انجمن دانش بنیان تااضاهایی در این رابطه دارند. این شرکت ها 

عنوان می کنند که ظرفیتی برای دریافت تسهیالت دارند و دانش فنی رقمی را به خود اختصاص می دهد که مراح  

ا دانش فنی به عنوان دارایی شرکت ها ثبت نمی شود و الزم است کارشناسان کارشناسی آن نیز ضی شده است؛ ام

 حاوقی ذی ربط و دستگاه قضا رویکرد مثبتی در این حوزه داشته باشند.

در ادامه، میثم روع بخش، دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان عنوان کرد: بحث عدم ثبت دارایی نامشهود مدتی 

کت های دانش بنیان شده است. در واقع عالوه بر دارایی های فیزیکی شرکت ها که معموال به است که گریبان گیر شر
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عنوان دارایی های اولیه مورد پذیرش قرار می گیرد، مبحث دارایی نامشهود مانند ثبت اختراع و... مطرع است که باید 

یرد. علی رغم این که تالش هایی در این توسط مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود و این موضوع مورد لحاظ قرار گ

حوزه انجام گرفته است و دادگستری نیز در این حوزه تاییدیه هایی را به شرکت ها ابالغ کرده؛ اما در عم  برای دریافت 

تسهیالت، دارایی های نامشهود مالک عم  قرار نمی گیرد. لذا درخواست داریم که برای ح  این معض ، راهکاری 

 ود. اندیشیده ش

قانون تجارت  158ها و موسسات غیرتجاری مشهد تصریح کرد: ماده ضلعت سادات شریعت زاده، رئیس اداره ثبت شرکت

موارد افزایش سرمایه را احصا کرده است و شرکت با لحاظ این موارد می تواند درخواست افزایش سرمایه بدهد. تجدید 

در تجدید ارزیابی نظر کارشناس رسمی دادگستری مالک عم  قرار ارزیابی یکی از راهکارهای افزایش سرمایه است و 

 می گیرد.

است و به روزرسانی نشده است و این مشکلی است که ادارات  1311وی خاضرنشان کرد: قانون تجارت مصوب سا  

تری ی دادگسثبت شرکت ها با آن مواجه هستند؛ اما برای این مساله راهکاری پیدا شده است. به ضوری که کارشناس رسم

باید نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و عالمت تجاری اعالم کند؛ اما شرکت نباید در متن صورت جلسه 

ای که برای ما ارسا  می کند، به این موارد اشاره نماید. به ضور مثا  در متن صورت جلسه باید عنوان شود که تجدید 

کت از مبلغی به مبلغ دیگر افزایش می یابد. از آن جا که ما تحت نظارت ارگان ارزیابی شرکت با توجه به دارایی های شر

های نظارتی قرار داریم و در قانون تجارت، موارد احصا شده افزایش سرمایه نامشهود، پیش بینی نشده است، ممکن 

 است این اقدام تخلف به شمار آید.

قانون تجارت جدید در مجلس  1390نشان کرد: از سا  ها و موسسات غیرتجاری مشهد خاضررئیس اداره ثبت شرکت

سا  است که در شورای نگهبان مطرع شده تا ایرادات آن مطرع شود. بنابراین در  11شورای اسالمی در گردش است و 

 حا  حاضر باید بتوانیم از همان قانون قدیم نهایت استفاده را ببریم تا زمانی که قانون تجارت جدید تصویب گردد.

یعت زاده تصریح کرد: تاسیس شرکت های دانش بنیان در کم تر از یک روز و تغییر آن در بازه زمانی دو روزه انجام شر

می شود اما روند ثبت شرکت های دانش بنیان به دلی  اخذ مجوزهای وزارت علوم قدری ضوالنی است. همه از ما توقع 

ی که شرکت باید از قب  پروسه اخذ مجوز، هماهنگی و دارند شرکت های دانش بنیان به سرعت ثبت شود؛ در حال

 تعاملی با مسئوالن داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در این رابطه عنوان کرد: قانون تجارت متعلق به 

الع قانون را مطرع کنیم. است که در آن زمان مباحثی همچون دانش فنی مطرع نبوده و ما باید پیشنهاد اص 1311سا  

 مارر شد که صورت جلسه به همان روش مذکور تنظیم شود تا سرمایه شرکت با همان اعداد و ارقام اعالمی افزایش یابد.

 

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

 استان، امالک و اسناد ثبت ک  اداره ، استانداری اشتغا  و گذاری سرمایه امور هماهنگی دفتر ، استان دادگستری

 اصناف اتاق ،استان صنعتی شهرکهای شرکت استان، کشاورزی جهاد سازمان استان، تجارت و صنعت،معدن سازمان

 دانش شرکتهای انجمن،  استان تجارت و معدن صنعت، خانه ، استان صنایع مدیران انجمن ، استان تعاون اتاق مشهد،

 استان بنیان

 جمعبندی مورد توافق اعضا
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 جلسه او  :

عنوان ) دانش فنی( به بررسههی مشههکالت ناشههی از عدم ثبت ارزش دارایی های نامشهههود در ادارات ثبت به منظور    

سرمایه آورده   به رغم تعیین ارزش این دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و یا سایر مراجع ذیصالع که          

سه آینده از      شد در جل سه مطرع گردید مارر  ستان در این رابطه دعوت بعم     در جل سناد ا نمایندگان اداره ک  ثبت ا

 . آید و اتخاذ تصمیم شود

 جلسه دوم :

 نامشهود  های دارایی ارزش ثبت عدم از ناشی  مشکالت  ، پیرامون بنیان دانش های شرکت  انجمن خواست  در موضوع 

سط  ها دارایی این ارزش تعیین رغم به  آورده سرمایه  عنوان به( فنی دانش)  ثبت ادارات در سان    تو شنا سمی  کار  ر

 تشریع  مهندس خانم سرکار   توضیحات  به عنایت با.  گردید مطرع جلسه  در  ذیصالع  مراجع سایر  یا و دادگستری 

  مشههکالت و موانع رفع به  کمک لحاظ به و مشهههد غیرتجاری موسههسههات و هاشههرکت ثبت اداره محترم رئیس زاده،

سات    و شرکتها  ثبت اداره امادگی و بنیان دانش شرکتهای  س شهد  تجاری غیر مو   غابال تا شده  مطرع موانع رفع به م

  و اقتصههادی شههرایط با منطبق کنون تا و  بوده1311 سهها  مصههوب تجارت قانون)   تجارت، جدید ماررات و قانون

  ماده   هب عنایت با  و(  است نشده رسانی روز به بنیان دانش شرکتهای گیری شک  و اقتصادی های فعالیت دگرگونی

صا  را سرمایه  افزایش موارد که تجارت قانون 158 ست  کرده اح ست  تواند می موارد این لحاظ با شرکتها  و ا  درخوا

سا   روند در  شد  مارر.  دهند سرمایه  افزایش ستندات  ار شناس  ثبت به م سمی  ،کار ستری  ر  در را خود نظر دادگ

سه   متن در شرکت  اما کند؛ اعالم تجاری عالمت و برند فنی، دانش ارزش خصوص  سا    ثبت برای که ای صورتجل  ار

 اییدار به توجه با شهرکت  ارزیابی تجدید که شهود  عنوان باید جلسهه  صهورت  متن در)  جدید قانون ابالغ تا کند، می

 .گردد لحاظ(. یابد می افزایش دیگر مبلغ به مبلغی از شرکت های

 پیشنهادات

 دانش ) ثبت ادارات در نامشهود های دارایی ارزش تثبیت عدم از ناشی پیرامون مشکالتارائه پیشنهادات در ارتباط با 

فت دبیرخانه شورای گدادگستری  رسمی کارشناسان توسط ها دارایی این تعیین رغم به آورده سرمایه عنوان به(  فنی

جهات و جمعبندی نظرات ، توافاات  زیر که  را که مورد توافق دستگاه ذیربط و بخش خصوصی  و گو با بررسی جمیع

 .به شورا ارائه می نماید به اتفاق آراء قرار گرفته است  جهت قرائت در جلسه 

رییس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد با عنایت به شعار سا  و و موافات حسب پیشنهاد 

 انونق)   تجارت، جدید ماررات و قانون ابالغ زمانتا  به اتفاق توافق گردید ضرورت حمایت از شرکتهای دانش بنیان 

 یریگ شک  و اقتصادی های فعالیت دگرگونی و اقتصادی شرایط با منطبق کنون تا و  بوده1311 سا  مصوب تجارت

 را سرمایه افزایش موارد که تجارت قانون 158 ماده   به عنایت با  و(  است نشده رسانی روز به بنیان دانش شرکتهای

 روند در)مارر گردید، به ترتیبی که در پیشنهاد رییس محترم اداره ثبت شرکتها آمده است   ،استنموده است  احصا

 اریتج عالمت و برند فنی، دانش ارزش خصوص در را خود نظر دادگستری رسمی ،کارشناس ثبت به مستندات ارسا 

 متن در)  جدید قانون ابالغ تا ،نمایند  می ارسا   ثبت برای که ای صورتجلسه متن در شرکت و لیکن  کند؛ اعالم

 افزایش ...... مبلغ به مبلغ ...... از شرکت های دارایی به توجه با شرکت ارزیابی تجدید که شود عنوان باید جلسه صورت

این پیشنهاد پس از ضرع در شورای گفت و گو توسط شرکتهای دانش بنیان پیگیری و اضالع  (.گردد لحاظ(. یابد می

 رسانی خواهد شد(
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